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Τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτική Γενική Συνέλευση ΓΣΠ
Η τακτική Γενική Συνέλευση του
Γυμναστικού Συλλόγου "Τα Παγκύπρια" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και ώρα
6:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο
του Σταδίου.
Θέματα:
α) Επικύρωση των πρακτικών της

τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
β) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του
χρόνου που έληξε και πόρισμα των
ελεγκτών.
γ) Παρατηρήσεις στη λογοδοσία
και συζήτηση επί αυτών και
δ) Διορισμός των εγκεκριμένων

ελεγκτών του Συλλόγου.
Ε) Εκλογή εξαμελούς Εφορευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια των
αρχαιρεσιών.
Σημ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα,
οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε των μελών και αν είναι παρόντα.

Το 2014 της… Λεοντίας
Το 2014 ήταν η καλύτερη σεζόν στην καριέρα της άλτριας του ΓΣΠ Λεοντίας Καλλένου.
Η νεαρή αθλήτρια, του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια», έσπασε δύο φορές το
παγκύπριο ρεκόρ στο ύψος, που ανήκε στην
Ιουλία Φαρμακά και κρατούσε από το 2003.

Απόστολος Παρέλλης:
Αργυρό μετάλλιο στους
Κοινοπολιτειακούς
Ο αθλητής του ΓΣΠ κέρδισε,
στους Κοινοπολιτειακούς, στις
31 Ιουλίου, αργυρό μετάλλιο
στη δισκοβολία, με βολή στα
63,32 μ.

Σελίδες 4-5

Σελίδα 3

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ – ΑΔΕΙΑ ΑΡ. 11069

Άρχισαν οι Ακαδημίες
του ΓΣΠ
Σε κανονικούς ρυθμούς
μπήκαν οι Ακαδημίες του
ΓΣΠ. Οι Ακαδημίες δέχονται
αθλητές που φοιτούν από
την Γ’ τάξη του δημοτικού
σχολείου μέχρι την Στ’ τάξη
του δημοτικού.

Σελίδα 3
Εγκατάσταση
Ηλεκτρονικού
Συστήματος Εισόδων
Η μεγαλύτερη αναβάθμιση του
Σταδίου ΓΣΠ – Από τα λόγια
στην πράξη.

Σελίδα 6

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΑ €100

Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΠ αποφάσισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014
οι συνδρομές των μελών μειώνονται στα
€100 ετησίως.
Οι εισπράξεις των συνδρομών γίνονται με
τους πιο κάτω τρόπους:
1. Με τραπεζική εντολή / standing order
ή κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου (0199-12-004166 Τράπεζα Κύπρου)

2. Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω JCC
Smart, από την ιστοσελίδα του ΓΣΠ
(www.gsp.org.cy)
3. Πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου
(με επιταγή ή μετρητά).
Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη
μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση του Συλλόγου στο τηλέφωνο
22874050.
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Περήφανος ο Απόστολος Παρέλλης
με το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε
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Η Καλλένου στους 1ους Ολυμπιακούς Νέων
Η νεαρή πρωταθλήτρια του ΓΣΠ, στο ύψος, Λεοντία Καλλένου, με άλμα στα 1.77μ, πήρε το όριο πρόκρισης
για τους 1ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που θα διεξαχθούν τον Αύγουστο στη Σιγκαπούρη. Η Λεοντία
συμμετείχε σε προκριματικούς αγώνες στη Μόσχα (21-23 Μαϊου). Στους ίδιους αγώνες συμμετείχε και η
πρωταθλήτριά μας, Στέφανη Ράζη, η οποία αν και είχε άλμα 1.66μ. (που χρειαζόταν για τη Σιγκαπούρη),
δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει αφού η κάθε χώρα δεν δικαιούται δεύτερη συμμετοχή στο ίδιο αγώνισμα.
Στους ίδιους αγώνες συμμετείχαν επίσης οι αθλητές του ΓΣΠ: Μαριλένα Θεοδούλου (100μ – 21η με 12.76),
Εβελίνα Χαριδήμου (200μ – 24η με 26.51), Μερόπη Παναγιώτου (1000μ – 28η με 2.56.45), Αναστασία
Αυγουστή (100μ/εμπόδια – 31η με 17.84) και Στέλιος Καζακαίος (Σφυροβολία – 19ος με 60.41μ).

H μεγάλη γιορτή του στίβου
Στις 5 και 6 Ιουνίου το ενδιαφέρον όλων όσων αγαπούν το
στίβο θα είναι στραμμένο στο Εθνικό Στάδιο Στίβου, στο
ΓΣΠ, όπου θα διεξάγονται το 92ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Ανδρών και το 54ο Πρωτάθλημα Γυναικών.
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών διοργανώθηκε για
πρώτη φορά το 1896 και είναι η αρχαιότερη αθλητική
διοργάνωση στίβου στον κόσμο μαζί με την αντίστοιχη
ελληνική.
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου Γυναικών
διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1952.

Με το καλημέρα της φετινής χρονιάς ο Απόστολος Παρέλλης σημείωσε νέο
Παγκύπριο Ρεκόρ κατά τους Πανεπιστημιακούς Αγώνες με βολή 61.82μ.
Ο Απόστολος στην περσινή χρονιά κατέρριψε τέσσερις φορές το
Παγκύπριο Ρεκόρ ανεβάζοντάς το στα 61.07μ. (στην Παγκόσμια
Πανεπιστημιάδα στο Βελιγράδι).
Ο πρωταθλητής του ΓΣΠ, που προπονείται με τον Κυριάκο
Βασιλειάδη, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση
και αποφασισμένος να ξεπεράσει τα 62.00μ. που είναι το όριο για
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη της
Ισπανίας τον ερχόμενο Αύγουστο.

Νέα των αθλητών μας
Πρωτιά της Φλωρεντίας

6η με χρόνο 37.44.88, που είναι τρίτη καλύτερη
επίδοση όλων των εποχών μετά από την Άντρη
Αβραάμ και την Κατερίνα Πρατσή.

Η Φλωρεντία Κάππα κατέλαβε
την πρώτη θέση στη
Σφαιροβολία, στο Φεστιβάλ
Ρίψεων που διεξήχθη στην
Τρίπολη (Ελλάδα). Η αθλήτρια
του ΓΣΠ πέτυχε βολή 14.30μ.
Στη Σφυροβολία κατετάγη
τρίτη με βολή 39.04μ.

Επέστρεψε
με εμπειρίες
από το Κατάρ

Συμμετέχοντας για πρώτη
φορά σε μια τόσο μεγάλη
αθλητική διοργάνωση
η αθλήτρια του ΓΣΠ, στο άλμα επί κοντώ,
Μαριάννα Ζαχαριάδη, με άλμα στα 4.35μ (SB),
κατέλαβε την 13η θέση στο 13ο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου. Το Πρωτάθλημα έγινε
στην Ντόχα του Καράρ τον περασμένο Μάρτιο.

Ο αθλητής του ΓΣΠ Ζαχαρίας Άρνος, που
σπουδάζει στις ΗΠΑ, σε αγώνες που διεξήχθησαν
στο Ράστον της Λουιζιάνα, πέτυχε στο μήκος
άλμα 7.68μ. και στο τριπλούν 16.33μ. και
δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική
κατάσταση.

Ελπίδα Χριστοδουλίδου

Η Μαριλένα Σοφοκλέους, που σπουδάζει στην
Αθήνα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000μ.
που διεξήχθη στην Αθήνα το Σάββατο 15 Μαΐου,
στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας, τερμάτισε

Στο μίτινγκ στίβου «30α Αλεξάνδρεια»
που διεξήχθη στην Έδεσσα συμμετείχε η
πρωταθλήτρια μας Ελπίδα Χριστοδουλίδου στα
1500μ. φέρνοντας χρόνο 4.43.19.

ΓΣΠ
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Τριμηνιαιο ενημερωΤικο δελΤιο Του ΓυμνασΤικου συλλοΓου «Τα ΠαΓκυΠρια»
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To νέο Στάδιο ΓΣΠ γίνεται 10 χρόνων
Στις 6 Οκτωβρίου του 1999 έγιναν τα εγκαίνια του νέου σταδίου ΓΣΠ, σε μία πανηγυρική τελετή. Τα εγκαίνια έκαναν
ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α’. Η τελετή ολοκληρώθηκε με φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Με ανάμικτα συναισθήματα χαράς και συγκίνησης, ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια», είχε παρουσιάσει το έργο του, ένα έργο γεμάτο υποσχέσεις για το μέλλον. Δέκα χρόνια μετά, το αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ είναι καμάρι όλης της Κύπρου και στις
εγκαταστάσεις των τριών γηπέδων του (ποδοσφαίρου, στίβου και βοηθητικού γηπέδου) γράφεται η σύγχρονη ιστορία του κυπριακού αθλητισμού.

Σελ. 4-5

Επιτυχίες στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου
ΓΣΠ: 1ος στις Γυναίκες, 2ος στους Άνδρες

Π

ραγματοποιήθηκαν, στις 13 και 14 Ιουνίου, το 91ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών και το 53ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών στο
Εθνικό Στάδιο Στίβου (ΓΣΠ). Στη γενική βαθμολογία Ανδρών πρώτευσε
ο ΓΣΟ (δεύτερος ο ΓΣΠ) με 176 βαθμούς και στις Γυναίκες ο ΓΣΠ με 155
βαθμούς.
Από τους Αγώνες ξεχώρισαν οι νίκες της Στέλλας Χριστοφόρου του ΓΣΠ
στα 1500 και 800 μέτρα αλλά και η επίδοση του Άνθου Χριστοφίδη του
ΓΣΠ στα 200 μέτρα (με 21.72 πήρε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21 ετών, το οποίο θα γίνει τον ερχόμενο μήνα στο Κάουνας της Λιθουανίας)!
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου Αντρών ξεκίνησε το 1896 και είναι
η αρχαιότερη διοργάνωση στον κόσμο μαζί την αντίστοιχη Ελληνική. Το
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου Γυναικών ξεκίνησε το 1952.

Οι πρωτιές του ΓΣΠ

Η Στέλλα Χριστοφόρου μία βδομάδα μετά την κατάκτηση τριών μεταλλίων στους ΑΜΚΕ
είχε άλλες δύο ατομικές νίκες στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου και μία νίκη με την
ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400!

Νέα παγκύπρια ρεκόρ από Παρέλλη, Χριστοφόρου και Ζαχαριάδη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων

Σελ. 3

Το γήπεδο των ρεκόρ…

13 μετάλλια στους ΑΜΚΕ
H φλόγα των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης έσβησε από το Στάδιο ΓΣΠ,
στις 6 Ιουνίου. O ΓΣΠ εκπροσωπήθηκε
στην ομάδα της Κύπρου με 17 αθλητές: 9
στην κατηγορία ανδρών και 8 στην κατηγορία γυναικών. Οι αθλητές του ΓΣΠ κέρδισαν συνολικά 13 μετάλλια για την Κύπρο: 6
χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα.

Συναρπαστική ήταν από κάθε άποψη η ποδοσφαιρική σεζόν που
ολοκληρώθηκε στις 16 Μαΐου 2009, με τον τελικό κυπέλλου. Το
ποδοσφαιρικό γήπεδο του σταδίου ΓΣΠ ήταν αδιαμφισβήτητα
το επίκεντρο των όσων ιστορικών γεγονότων έγιναν. Στο ΓΣΠ η
Ανόρθωση Αμμοχώστου έδωσε τους αγώνες της για τους ομίλους
του Champions League στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας έγινε η
πρώτη παφιακή ομάδα που κέρδισε το Κύπελλο Κύπρου ενώ το
ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε την 20η κατάκτηση πρωταθλήματος.

Σελ. 6

Ο αθλητής του ΓΣΠ στη
σφυροβολία Πέτρος Σοφιανός
μιλά για την αγάπη του για
τον αθλητισμό και τους
μελλοντικούς του στόχους.

Σελίδα 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσβαση μελών
ΓΣΠ στο Στάδιο
Τα μέλη του ΓΣΠ θα έχουν πρόσβαση στο χώρο των επισήμων του
ΓΣΠ, όπως και πέρσι, με αγορά εισιτηρίου από ειδικό ταμείο –την ημέρα του αγώνα ή με προαγορά από
τα γραφεία του Συλλόγου– με την
ένδειξη της ταυτότητας μέλους του
ΓΣΠ. Οι τιμές του εισιτηρίου θα είναι οι κανονικές τιμές εισόδου για
όλους τους φιλάθλους που εισέρχονται στο ΓΣΠ (για τους αγώνες του
ΑΠΟΕΛ €17, για τους αγώνες του
Ολυμπιακού €18 και για τους αγώνες της Ομόνοιας €18).
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Στέφανη Ραζή

ο ΓσΠ συγχαίρει τον Παρέλλη
για το ρεκόρ και τους ολυμπιακούς
Ο Γυμναστικός Σύλλογος τα «Παγκύπρια» συγχαίρει
θερμά τον αθλητή του και πρωταθλητή της δισκοβολίας Απόστολο Παρέλλη, ο οποίος σε δύο διαδοχικούς
αγώνες στην Κρήτη κατέρριψε πέντε φορές το Παγκύπριο Ρεκόρ και παράλληλα πήρε πανηγυρικά το
όριο της πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Λονδίνου.
Ο Σύλλογος συγχαίρει επίσης τον Έφορο Κλασικού
Αθλητισμού κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, καθώς και τον προπονητή του Απόστολου Παρέλλη, προπονητή του
ΓΣΠ, Κυριάκο Βασιλειάδη, για την εξαίρετη δουλειά
τους. Νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι, διότι έχουμε

Mε ένα αργυρό στους Αγώνες
Μικρών Κρατών του 2013 στο
Λουξεμβούργο και ένα αργυρό στους
φετινούς Παγκύπριους Αγώνες, η
αθλήτρια του ύψους Στέφανη Ραζή
προχωρά με ενθαρρυντικά στοιχεία
τη φετινή σεζόν!

καταφέρει την τελευταία δεκαετία να προσφέρουμε
στους αθλητές μας άριστες συνθήκες προπόνησης
και εξαίρετη επιστημονική υποστήριξη μέσα από
αποκλειστικά δικούς μας πόρους. Η συλλογική δουλειά που επιτελείται στον ΓΣΠ τα τελευταία χρόνια σε
συνδυασμό με την προσήλωση των προπονητών και
των αθλητών μας σε υψηλούς στόχους, αποδίδει τους
καρπούς που βλέπουμε σήμερα.

Σελίδα 3

Συνέντευξη του Απόστολου
Παρέλλη στη σελίδα 6.

Λουκάς Καλογήρου
Ο πολυαθλητής και νυν προπονητής
του ΓΣΠ Λουκάς Καλογήρου μας
μιλά για τη ζωή και την αγάπη
του για τον αθλητισμό. Μπάσκετ,
βόλεϊ, δέκαθλο, σφαιροβολία και
δισκοβολία είναι μόνο μερικά από τα
αθλήματα στα οποία αγωνίστηκε.

Νίκες στους Παγκύπριους
και στα Μάτσεια
Συνέντευξη του βετεράνου
αθλητή του ΓΣΠ Δημήτριου Α.
θεοφυλάκτου.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 20112012 ο ΓΣΠ αφού επικράτησε τόσο στους Άνδρες όσο και στις Γυναίκες, στους φετινούς Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών / Γυναικών, που
διεξήχθησαν το διήμερο 9-10 Ιουνίου.
Να σημειώσουμε ότι ο ΓΣΠ πρώτευσε -στους Άνδρες και στις Γυναίκες- και στο Εαρινό Πρωτάθλημα Στίβου «51α Μάτσεια»!

Σελίδες 4-5

Σελίδες 4-5

Σελίδες 8-9

Παιδικά πάρτι
στο γήπεδο
Πάρτι παιδικών γενεθλίων
φιλοξένησε τους περασμένους
μήνες το κεντρικό στάδιο του
ΓΣΠ, καθιστώντας τον χώρο πολύ
αγαπητό για τους νεαρούς λάτρεις
του ποδοσφαίρου!

Σελ. 8

Γνωρίστε τους αθλητές μας

Σελ. 3

Πέντε χρόνια
Ενημερωτικό Δελτίο ΓΣΠ
Στον πέμπτο χρόνο της κυκλοφορίας του μπήκε, το 2014, το ενημερωτικό δελτίο του Γυμναστικού
Συλλόγου «Τα Παγκύπρια».
Η ανταπόκριση για το ενημερωτικό
δελτίο είναι μεγάλη. Εκτός από τα
μέλη του ΓΣΠ, τους αθλητές, τους
προπονητές και το προσωπικό, το
δελτίο αποστέλλεται σε σχολεία και
σε άλλους οργανισμούς, ώστε να
ενημερώνονται για τον στίβο.
Σε μια προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της έκδοσης, ο ΓΣΠ ζητά από
όσους ενδιαφέρονται να αποστέλ-

Σελίδα 11
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Η 36χρονη αθλήτρια του ΓΣΟ Άννα
Φοιτίδου κέρδισε, το βράδυ της
Πέμπτης 13 Ιουνίου, το αγώνισμα
του επί κοντώ στους Παγκύπριους
Αγώνες 2013 και μαζί το επαμειβόμενο έπαθλο του ΓΣΠ στη μνήμη της
Μαριάννας Ζαχαριάδη. Το έπαθλο
έχει από φέτος καθιερωθεί και θα
δίνεται στην εκάστοτε νικήτρια του
αγαπημένου αγωνίσματος της Μαριάννας, που έφυγε πρόσφατα από
τη ζωή σε ηλικία 23 ετών.
Η δημιουργία του συγκεκριμένου
επάθλου αποτέλεσε εισήγηση του

Ντίνου Μιχαηλίδη και απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΣΠ.
«Είναι μια ένδειξη αναγνώρισης και
τιμής για τη Μαριάννα. Κάθε χρόνο θα δίνουμε αυτό το έπαθλο στη

νικήτρια του επί κοντώ στους Παγκύπριους Αγώνες», μας είπε ο κ.
Μιχαηλίδης.
Η Άννα Φοιτίδου του ΓΣΟ κέρδισε στις 13 Ιουνίου το αγώνισμα
του επί κοντώ με άλμα στα 3,60 μ.,
ενώ δεύτερη κατετάγη η Δήμητρα
Χαραλάμπους, επίσης του ΓΣΟ, με
επιτυχημένη προσπάθεια στα 3,50
μ. Τρίτη ήταν η Μαρία Αριστοτέλους
του ΓΣΠ με άλμα στα 3,40 μ.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ο ΓΣΠ βοήθησε την Κύπρο να ανεβεί κατηγορία
Την άνοδό της στη Β’ Κατηγορία εξασφάλισε η Κύπρος
κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Ομάδων, που έγινε το Σάββατο και την Κυριακή 21 και
22 Ιουνίου, στην Τιφλίδα της Γεωργίας.
Οι αθλητές του ΓΣΠ είχαν σημαντικά αποτελέσματα και

επιδόσεις, προσφέροντας τα μέγιστα στη μεγάλη επιτυχία του κυπριακού αθλητισμού. Σημειώνουμε ιδιαίτερα
τις πρώτες θέσεις της Φλωρεντίας Κάππα και της Ολίβιας Φωτοπούλου.
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Χριστιάνα Λουκά
Η νεαρή αθλήτρια του ΓΣΠ
Χριστιάνα Λουκά ξεκίνησε
τη φετινή χρονιά με πολύ
καλές επιδόσεις και η ίδια
αντιλαμβάνεται ότι διανύει φέτος
ένα πολύ σημαντικό διάστημα στην
αθλητική της καριέρα.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

Νικητής ο ΓΣΠ στις Γυναίκες
Ο ΓΣΠ πήρε την πρώτη θέση στις Γυναίκες με 200
βαθμούς και ο ΓΣΟ κέρδισε στους Άνδρες με 148 β.
στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών
που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Ιουνίου
2014 στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο Αθλητικό Κέντρο
του ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Για τους αθλητές του ΓΣΠ σημαντικές ήταν οι νέες
επιδόσεις αγώνων:
- Απόστολος Παρέλλης, δισκοβολία με 63,71 μ.
- Ναταλία Ευαγγελίδου, στα 800 μ. με 2.05.1.

Κώστας Παντελίδης
Εμφανίστηκε στα κυπριακά στάδια
το 1923 κερδίζοντας τρεις πρώτες
νίκες στους Παγκύπριους Αγώνες
(άλμα εις μήκος και ύψος). Ήταν
αδελφός του ηθοποιού Νίκου
Παντελίδη που επίσης ήταν
αθλητής (100 μέτρα).

Με άλμα 1,89 μ., η αθλήτρια του
ύψους Λεοντία Καλλένου πήρε το
Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 την πρώτη
θέση στο NCAA Championships στο
Όρεγκον. Ακολούθως, η αθλήτρια
του ΓΣΠ δοκίμασε να σπάσει το Παγκύπριο Ρεκόρ με 1,93 μ. όμως είχε
τρεις άκυρες προσπάθειες.
Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
που η Λεοντία αναδεικνύεται πρωταθλήτρια του Παναμερικανικού Φοιτη-

τικού Πρωταθλήματος στο άλμα εις
ύψος με επίδοση στα 1,89 μ.
Η Λεοντία είναι η μοναδική αθλήτρια
που κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο
να κερδίσει τόσο τον τίτλο σε κλειστό
όσο και ανοικτό στίβο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο της Τζώρτζια (όπου φοιτά η Λεοντία) δεν είχε αναδείξει ποτέ νικήτρια
στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα
στο αγώνισμα του άλματος εις ύψος.
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Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Διοίκησης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου

Σύμβουλοι: Ανδρέας Φωτιάδης, Κώστας Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Ανδρέας Κωνσταντινίδης,
Πάρις Παπαέλληνας, Ιάκωβος Γαβάς, Νεοκλής Λυσάνδρου, Αλέκος Φιλίππου, Μαρίνος Κλεάνθους, Στέλιος
Γεωργίου, Δημητράκης Ιωάννου.
Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης

Μετά από μια δύσκολη χρονιά, με τραυματισμούς και εγχειρήσεις, ο Απόστολος Παρέλλης απέδειξε ότι «ακόμα και με ένα πόδι» είναι
ικανός για μετάλλιο σε μεγάλες διοργανώσεις.
Ο αθλητής του ΓΣΠ κέρδισε, στους Κοινοπολιτειακούς της Γλασκόβης, στις 31 Ιουλίου,
αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία, με βολή στα
63,32 μ.
Στη Γλασκόβη ο Παρέλλης κατέγραψε τη δεύτερη συμμετοχή του σε Κοινοπολιτειακούς. Το
2010, στο Δελχί της Ινδίας, τερμάτισε 4ος με
βολή στα 60,51 μ., μένοντας εκτός μεταλλίων
για μόλις 13 εκατοστά.
O Απόστολος πριν από τους Κοινοπολιτειακούς, τον Ιούλιο, είχε κάνει προετοιμασία στη
Γερμανία. Προτίμησε να περάσει δύο εβδομάδες σε προπονητικό κέντρο της Γερμανίας,
ώστε να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη
Γλασκόβη και να συγκεντρωθεί αποκλειστικά
στις προπονήσεις.
Τέσσερις αθλητές και αθλήτριες του ΓΣΠ έλαβαν μέρος στους Αγώνες της Γλασκόβης με
την Εθνική Ομάδα Στίβου της Κύπρου. Πρόκειται για τους/τις:
n Απόστολο Παρέλλη (Δισκοβολία)
n Λεοντία Καλλένου (Ύψος)
n Ναταλία Ευαγγελίδου (800 μ. και 1500 μ.)
n Μιχάλη Κολοκοτρώνη (Σφυροβολία)
Πρέπει να σημειωθεί ότι στα τέλη Ιουνίου

(21-22 Ιουνίου στην Τιφλίδα της Γεωργίας) ο
Απόστολος Παρέλλης πήρε τη 2η θέση στη δισκοβολία και συνέβαλε στην άνοδο, στη Β’ Κατηγορία, της Εθνικής Κύπρου στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ομάδων.
Άλλες συμμετοχές
Η πρωταθλήτρια του ΓΣΠ στο μήκος Φιλίππα
Φωτοπούλου, με άλμα στα 6,21 μ. πέτυχε, τον
Ιούλιο, το όριο για τους 15ους Παγκόσμιους
Αγώνες Εφήβων/Νεανίδων.
Η πρωταθλήτρια του ΓΣΠ συμμετείχε στο
Γκραν Πρι Στίβου στο Άργος Ορεστικό (9 Ιουλίου 2014) και τερμάτισε στην 3η θέση, κερδίζοντας παράλληλα και τη συμμετοχή της στο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα (έγινε 22-27 Ιουλίου
2014) στο Eugene / ΗΠΑ.
Επίσης, στις αρχές Ιουλίου, στις Σέρρες, στο
45ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων, ο ΓΣΠ συμμετείχε στην κυπριακή αποστολή με τέσσερις αθλητές/τριές του. Ο Αλί Άσαδ
στα 100 μ. έλαβε την 5η θέση (2η σειρά) με
11.38’’. Η Ολίβια Φωτοπούλου στα 100 μ. έλαβε τη 2η θέση με 12.22’’. Η Χρυστάλλα Κυριάκου στη σφύρα έλαβε την 3η θέση με 52,16 μ.
Η Φιλίππα Φωτοπούλου στο μήκος έλαβε την
1η θέση με 6,09 μ.
Εξάλλου, στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κάτω
των 18 ετών, ο ΓΣΠ πήρε τη 2η θέση και στις

δυο κατηγορίες (Παίδων/Κορασίδων). Στην
κατηγορία Παίδων στην 1η θέση ήταν ο ΓΣΟ
με 112,5 βαθμούς και στη 2η ο ΓΣΠ με 103
βαθμούς. Στην κατηγορία Κορασίδων στην 1η
θέση ήταν ο ΓΣΕ με 120 βαθμούς και στην 2η
ο ΓΣΠ με 105,5 βαθμούς. Οι αγώνες διεξήχθησαν το διήμερο 2-3 Ιουλίου, στη Λεμεσό.
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Πρωταθλήτρια Αμερικής η Λεοντία!

Δώρος Μ. Ιωαννίδης
Κώστας Κωνσταντινίδης
Χριστόδουλος Συμεωνίδης
Γεώργιος Π. Μιτσίδης
Κώστας Τσιάππας
Ντίνος Μιχαηλίδης
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Στη Φοιτίδου το έπαθλο στη μνήμη της Μαριάννας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»

ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας
Τηλ: (+357) 22441922
Φαξ: (+357) 22519743
www.gnora.com george@gnora.com
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Μπορεί η Εθνική Ομάδα Στίβου της Κύπρου να μην
κατάφερε να μείνει στη Β΄ Κατηγορία του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Ομάδων (22 και 23 Ιουνίου 2013 στη
Λιθουανία), ωστόσο η εμφάνιση των Κυπρίων αθλητών
άφησε πολύ θετικά μηνύματα για το μέλλον.
Από τους αθλητές του ΓΣΠ που συμμετείχαν στους Αγώνες ξεχωρίζει η πρωτιά του Απόστολου Παρέλλη στη
δισκοβολία (60,17μ.). Δεύτερη θέση πήρε η Ναταλία Ευαγγελίδου με την εξαιρετική επίδοση 2.03.83 στα 800μ.
Επίσης, η Λεοντία Καλλένου στους ίδιους Αγώνες είχε
άλμα 1.84μ. στο ύψος.

www.gsp.org.cy

λουν τα δικά τους άρθρα και εισηγήσεις γύρω από τον στίβο και τον
αθλητισμό, ώστε με τη δημοσίευσή
τους να ακούγονται όλες οι απόψεις.
Ειδικότερα καλούνται οι παλιοί
αθλητές του Συλλόγου να μας αποστέλλουν τις δικές τους αφηγήσεις
και φωτογραφικό υλικό για να δημοσιεύονται και να μαθαίνουν οι νεότεροι την ιστορία του ΓΣΠ.
Να αναφέρουμε ότι το, τριμηνιαίο,
ενημερωτικό δελτίο του ΓΣΠ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον
Ιούνιο του 2009.

Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»

Εκδότης

Στα 52α Μάτσεια, που διοργάνωσε
ο Γ.Σ. Πράξανδρος στο Εθνικό Στάδιο Στίβου την Παρασκευή 17 και
την Κυριακή 19 Μαΐου, ο ΓΣΠ πήρε
137 βαθμούς στους Άνδρες (έναντι
102 του ΓΣΟ) και 160 στις Γυναίκες
(έναντι 88 του ΓΣΕ). Η Ναταλία Ευαγγελίδου ξεχώρισε και σε αυτούς
τους αγώνες από τους αθλητές του
ΓΣΠ, με χρόνο 2.07.99 στα 800 μ.
και 4.28.51 στα 1500 μ., καταρρίπτοντας και στα δύο αγωνίσματα την
Επίδοση Αγώνων.

στα η συγκομιδή στις Γυναίκες από
τον ΓΣΠ αποτελεί ρεκόρ για τους
Παγκύπριους Αγώνες.
Στους Αγώνες, που ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη της Μαριάνας Ζαχαριάδη, ξεχώρισαν η 22χρονη Ναταλία
Ευαγγελίδου που με χρόνο 4.22.37
στα 1500 μ. έκανε επίδοση αγώνων
και νέο Παγκύπριο Ρεκόρ U23 και
ο 20χρονος Μιχάλης Κλατσιάς ο
οποίος με 56,57 μ. στη δισκοβολία
πήρε τη 2η θέση (πρώτος ο αθλητής
του ΓΣΠ, Απόστολος Παρέλλης) και
παράλληλα το όριο για το Πανευρωπαϊκό U23 που θα διεξαχθεί στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

ΓΣΠ

Υπεύθυνος έκδοσης
ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ
ΛΕΩΦ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Τ.Θ. 21099,
1501, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ: (+357) 22874050
Φαξ: (+357) 22512731
www.gsp.org.cy info@gsp.org.cy

Πρωτιές σε Άνδρες και Γυναίκες,
τόσο στους Παγκύπριους Αγώνες
όσο και στα Μάτσεια, πέτυχε ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» φέτος.
Με σαρωτικό τρόπο ο ΓΣΠ διατήρησε την πρωτιά στους Παγκύπριους
Αγώνες Στίβου για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά στους Άνδρες και δεύτερη
στις Γυναίκες. Το διήμερο 12-13
Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Στίβου,
ο Σύλλογος της Λευκωσίας μάζεψε
173,5 βαθμούς στους Άνδρες (έναντι 132,5 του ΓΣΟ) και 196 βαθμούς
στις Γυναίκες (έναντι 133 του ΓΣΟ),
κατακτώντας έτσι την πρωτιά. Μάλι-

Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ομάδων

Ζαχαρίας Άρνος

Η επίδοση της Μαριλένας

Σκυταλοδρομία 4 Χ 400Μ. (Γ) Γεωργίου Μ. -Χαριδήμου Εβ. -Χριστοφή Μ.
-Χριστοφόρου Στ., επί κοντώ (Γ) Ζαχαριάδου Μαριάννα, 5000Μ. (Α) Καζαχούν Κέμπελ, ακοντισμός (Α) Στυλιανού Γιάννος, σφαιροβολία (Γ) Κάππα
Φλωρεντία, 800Μ. (Γ) Χριστοφόρου Στέλλα, δισκοβολία (Γ) Κλατσιά Αλεξάνδρα, 3000Μ. στιπλ (Α) Κυπριανού Παναγιώτης, 1500Μ. (Γ) Χριστοφόρου Στέλλα, δισκοβολία (Α) Παρέλλης Απόστολος (Νέα επίδοση αγώνων),
σφυροβολία (Α) Σοφιανός Πέτρος.

Με επιστολή του προς το γενικό διευθυντή του ΡΙΚ, Θέμη Θεμιστοκλέους, ο ΓΣΠ
εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του
για τη μη ζωντανή κάλυψη των Παγκύπριων Αγώνων Στίβου, που έγιναν τον
περασμένο Ιούνιο στη Λεμεσό.
Στην επιστολή του Συλλόγου προς το ΡΙΚ
τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «το κρατικό
–τουλάχιστον– κανάλι έχει υποχρέωση
και καθήκον να καλύπτει τους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου που αποτελούν τον
πιο αγνό τομέα του αθλητισμού».

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ

τα νέα του

Μαριάννα Ζαχαριάδη:
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ – ΑΔΕΙΑ ΑΡ. 11069

Δημήτρης
Ηλία.

σάρωσε ο ΓσΠ σε Παγκύπριους και μάτσεια

ΓνωΡίΣτΕ τΟυΣ
ΑθΛητΕΣ ΜΑΣ

Διαμαρτυρία ΓΣΠ
προς ΡΙΚ

Με την έναρξη των προπονήσεων των τριών
ομάδων που χρησιμοποιούν το ΓΣΠ ως έδρα
τους –ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Ολυμπιακός– οι φίλαθλοι πήραν την πρώτη γεύση από τις νέες διευθετήσεις της τροχαίας που ισχύουν γύρω από το
Στάδιο, από τον Ιούνιο (δυτικό οδικό δίκτυο του
κόμβου στην περιοχή του Νέου ΓΣΠ).
Καθώς τα έργα για τον ανισόπεδο κόμβο (και τις
έξι λωρίδες κυκλοφορίας) στο νέο δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού αναμένεται να ολοκληρωθούν
πλήρως πριν το τέλος του 2011, στην περιοχή
γύρω από το Στάδιο ισχύουν νέες ρυθμίσεις. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κύρια πύλη του
Σταδίου βρίσκεται πλέον στο νέο δρόμο που δημιουργήθηκε νότια του Αθλητικού Κέντρου.
Οι φίλαθλοι που θα κατευθύνονται προς το ΓΣΠ
καλούνται να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις οδηγίες που δίνονται στην περιοχή μέσω πινακίδων.

Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ ο Παρέλλης

TEYXOΣ 17 • ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
Τριμηνιαιο ενημερωΤικο δελΤιο Του ΓυμνασΤικου συλλοΓου «Τα ΠαΓκυΠρια»

Φωτορεπορτάζ από
τον ιστορικό αγώνα, για
τους οκτώ του Champions
League, που έδωσε το
ΑΠΟΕΛ, στις 27 Μαρτίου, με
τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο ΓΣΠ.

ΜΕΤΑΔOΣΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Βελτιώνεται το οδικό
δίκτυο γύρω από το ΓΣΠ

Στις σελίδες 5-7 φιλοξενούμε ρεπορτάζ με την ιστορία των δύο μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων
της Κύπρου καθώς και το αγωνιστικό πρόγραμμα των φετινών διήμερων αγώνων.
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Η 17χρονη αθλήτρια
του ΓΣΠ Μερόπη
Παναγιώτου, που
πέτυχε σημαντικά
αποτελέσματα σε
όλες τις αθλητικές
συναντήσεις όπου
έλαβε μέρος το Μάιο
και τον Ιούνιο.

Συνέντευξη της Μερόπης Παναγιώτου
στη σελίδα 3. Ρεπορτάζ για τις συμμετοχές
των αθλητών του ΓΣΠ σε αγώνες
το Μάιο και Ιούνιο, στις σελίδες 4-6.
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Πρώτευσαν, στα 49α Μάτσεια, τόσο στα
μετάλλια όσο και στις νέες επιδόσεις και τα
ρεκόρ, οι αθλητές και οι αθλήτριες του ΓΣΠ.
Στα Μάτσεια, που πραγματοποιήθηκαν στο
Εθνικό Στάδιο Στίβου στο ΓΣΠ (15-16 Μαΐου),
σημειώθηκαν τρεις νέες επιδόσεις αγώνων και
ένα Παγκύπριο Ρεκόρ εφήβων. Τις επιδόσεις
πέτυχαν οι Απόστολος Παρέλλης (ΓΣΠ) στη
Δισκοβολία, με βολή 60.26μ., η Ελένη Νικολάου
(ΓΣΕ) στα 100μ. εμπόδια, με χρόνο 13.86 και ο
Πέτρος Σοφιανός (ΓΣΠ) στη Σφυροβολία, με
βολή 64.23μ.
Το νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Εφήβων πέτυχε ο
Δημήτρης Ηλία (ΓΣΠ) στη Σφυροβολία, με
60.60μ., εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και το
όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων/
Νεανίδων που θα διεξαχθεί στον Καναδά (1925 Ιουλίου 2010). Ο Παρέλλης, με τη βολή που
πέτυχε, απέδειξε ότι σταθεροποιείται σε βολές
πάνω από τα 60μ.
Με τη σταθερότητα που δείχνει αισιοδοξεί ότι
θα σημειώσει νέο ρεκόρ στους Παγκύπριους
Αγώνες τον Ιούνιο.
Ο Πέτρος Σοφιανός ξεκίνησε πολύ καλά τη
χρονιά και με βολές πάνω από τα 64.00μ. δείχνει
και αυτός πως φέτος είναι αποφασισμένος για
νέο Παγκύπριο Ρεκόρ αφού νιώθει ότι είναι μέσα
στις δυνατότητές του.
Ο Δημήτρης Ηλία, που αυτή την περίοδο
υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά και ανήκει στην
Εθνική Ενόπλων, προπονείται και αυτός με τον
Κυριάκο Βασιλειάδη δείχνει συνεχή βελτίωση.

Πέτρος
Σοφιανός.

Με σημαντικές επιτυχίες έβγαλαν το δύσκολο πρόγραμμα του Μαΐου-Ιουνίου οι αθλητές και οι αθλήτριες του ΓΣΠ και τώρα μπαίνουν με αρκετή αισιοδοξία και υψηλό ηθικό
στις διεθνείς τους υποχρεώσεις του Ιουλίου
και Αυγούστου.
Ο Σύλλογός μας πρώτευσε στα «Μάτσεια»,
τόσο στους Άνδρες όσο και στις Γυναίκες,
ενώ στους Παγκύπριους Αγώνες πήρε την
πρώτη θέση στους Άνδρες και τη δεύτερη
στις Γυναίκες.
Σημαντική συνεισφορά είχαν οι αθλητές του
ΓΣΠ στην πρωτιά της Κύπρου στους 14ους
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, αλλά και
στην πρόκριση που πέτυχε η Εθνική Ομάδα
Στίβου της Κύπρου στη Β΄ Κατηγορία του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων.

TEYXOΣ 13 • ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
Τριμηνιαιο ενημερωΤικο δελΤιο Του ΓυμνασΤικου συλλοΓου «Τα ΠαΓκυΠρια»
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Άρχισαν τη λειτουργία τους οι Ακαδημίες του ΓΣΠ
Σε κανονικούς ρυθμούς, της νέας σεζόν,
μπήκαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι Ακαδημίες του ΓΣΠ, υπό την καθοδήγηση της κ.
Μαριάννας Καλογήρου.
Οι Ακαδημίες του Γυμναστικού Συλλόγου
«Παγκύπρια» δέχονται αθλητές που φοιτούν
από την Γ’ τάξη του δημοτικού σχολείου
μέχρι την Στ’ τάξη του δημοτικού. Είναι η

δεύτερη συνεχής χρονιά που ο ΓΣΠ δέχεται
τόσο μικρούς αθλητές.
Οι προπονήσεις στο αθλητικό κέντρο του
ΓΣΠ γίνονται από τις 15:15 μέχρι τις 16:15
ενώ το κλιμάκιο που προπονείται στο Μακάριο Στάδιο λειτουργεί Τρίτη και Παρασκευή,
16:00-17:00. Η φετινή σεζόν θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2015.

Τέσσερα χρυσά
για τον Μιτσίδη
Με τέσσερα χρυσά επέστρεψε από τη Σμύρνη
ο βετεράνος αθλητής του ΓΣΠ Πέτρος
Μιτσίδης, όπου εκπροσώπησε την Κύπρο στο
European Veterans Athletics Championship.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από τις
22 μέχρι τις 31 Αυγούστου και ο Μιτσίδης
κέρδισε μετάλλια στην κατηγορία Μ35, στα
αθλήματα δίσκου, σφαίρας, σφύρας και
πεντάθλου ρίψεων.
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Λεοντία Καλλένου

Το 2014 κατέρριψε
δύο παγκύπρια ρεκόρ
Το 2014 ήταν η καλύτερη σεζόν στην καριέρα
της άλτριας του ΓΣΠ Λεοντίας Καλλένου. Η
νεαρή αθλήτρια, του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα
Παγκύπρια», έσπασε δύο φορές το παγκύπριο
ρεκόρ στο ύψος, που ανήκε στην Ιουλία Φαρμακά
και κρατούσε από το 2003.

Το στάδιο ΓΣΠ γιορτάζει
τα 15χρονά του

n
n
n
n

Η καλή σεζόν… φάνηκε από νωρίς για τη Λεοντία, η οποία σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της
Γεωργίας (Georgia) στις ΗΠΑ. Στις 10 Μαΐου πέτυχε άλμα 1,91 μ. στο μίτινγκ Georgia Invitational
καταρρίπτοντας το 1,90 μ. της Φαρμακά, ενώ
μια εβδομάδα μετά στο SEC Championships
(Southeastern Conference) στο Λέξινγκτον του
Κεντάκι η Καλλένου πέρασε τον πήχη στο 1,92
μ. που αποτελεί την καλύτερη επίδοση από Κύπρια αθλήτρια του ύψους. Πέρα από τα ρεκόρ,
η Καλλένου αναδείχθηκε το 2014 πρωταθλήτρια
Αμερικής στον κολεγιακό αθλητισμό, τόσο στον
κλειστό όσο και στον ανοικτό στίβο. Στους έντεκα αγώνες που έδωσε μέσα στη χρονιά, μετρά
δέκα νίκες, με τη μοναδική φορά που της «ξέφυγε» η κορυφή τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες
της Γλασκόβης. Η τιμητική 4η θέση στους Κοινοπολιτειακούς, όπου έχασε οριακά το χάλκινο μετάλλιο, αποτέλεσε και την τελευταία αγωνιστική
εμφάνιση της Λεοντίας Καλλένου στη σεζόν του
2014. Η 20χρονη αθλήτρια του ύψους επέλεξε
να μην αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
αφού σωματικά ένιωθε πολύ κουρασμένη, αν
και είχε εξασφαλίσει το όριο πρόκρισης –μετά το
παγκύπριο ρεκόρ 1,92 μ. που πέτυχε τον Μάιο–
για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ζυρίχης,
που ήταν προγραμματισμένο για τις 12 με 17 Αυγούστου. Ετούτοις επέλεξε να μην μεταβεί στην
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Ελβετία, αφού η επίπονη χρονιά που διένυσε
δεν θα της επέτρεπε να βάλει υψηλούς στόχους.
Σε δήλωσή της, τον Αύγουστο, στο Κυπριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) για την απόφασή
της να μην αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Λεοντία εξήγησε ότι ήθελε πάρα πολύ
να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Πανευρωπαϊκό, αφού θα ήταν η πρώτη της παρουσία σε
αυτούς τους σημαντικούς αγώνες αλλά, όπως
είπε, «μετά από έξι μήνες αγώνων και συνεχούς
προσπάθειας, αγωνιστικά δεν είμαι σε θέση για
υψηλή απόδοση». «Έτσι προτίμησα να ξεκουραστώ για μερικές μέρες, πριν επιστρέψω στην
Αμερική, όπου θα αρχίσω προετοιμασία για το
2015», πρόσθεσε. Ένα κάταγμα κοπώσεως που
υπέστη στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού ποδιού
της, τα απαιτητικά καλοκαιρινά μαθήματα του
Πανεπιστημίου της Τζόρτζια (η Λεοντία επέλεξε
περισσότερα μαθήματα φέτος, με σκοπό να έχει
λιγότερο φόρτο την Ολυμπιακή χρονιά του 2016)
αλλά και η ανάγκη να επιστρέψει φρέσκια στις
ΗΠΑ στα μέσα Αυγούστου, ήταν οι κυριότεροι
λόγοι που ώθησαν την αθλήτρια στην απόφασή
της να μην συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αφού ξεκουραστεί, η Καλλένου θα
αρχίσει προετοιμασία για τη νέα σεζόν, η οποία
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου στο Πεκίνο.

 γώνισμα: Άλμα εις ύψος
Α
Ημερομηνία γεννήσεως: 5 Οκτωβρίου 1994
Τόπος γεννήσεως: Λευκωσία (κατοικεί στο Δάλι)
Προπονητής: Λουκάς Καλογήρου

Αγωνιστική περίοδος 2013 – 2014

Μια σπουδαία τιμή έλαβε η Λεοντία Καλλένου το Σάββατο 20
Σεπτεμβρίου, πριν τον αγώνα των Georgia Bulldogs με τους Troy
Trojans για το πρωτάθλημα φούτμπολ του Southeastern Conference.
Μπροστά σε 92.746 θεατές στο γήπεδο των Bulldogs, η Λεοντία
τιμήθηκε από το πανεπιστήμιό της για την επιτυχία να αναδειχθεί
πρωταθλήτρια Αμερικής στο ύψος.

n 1 η θέση στον Ανοικτό Στίβο στους Τελικούς Παναναμερικάνικους Αγώνες Στίβου
Πανεπιστημίων (NCAA ) στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών (11-14/06/2014
επιδ.1.89μ.).
n 1η θέση στον Κλειστό Στίβο στους Τελικούς Παναναμερικάνικους Αγώνες Στίβου
Πανεπιστημίων (NCAA ) στο New Mexico των Ηνωμένων Πολιτειών (14-15/03/2014
επιδ. 1.87 μ.).
n 1η θέση στον Ανοικτό Στίβο στο South East Conference (SEC ) στο Lexington των
Ηνωμένων Πολιτειών με άλμα 1.92 μ. που είναι νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Γυναικών και
Παγκύπριο Ρεκόρ κάτω των 23 καθώς και Νέο Ρεκόρ Αγώνων (15-18/05/2014).
n 1η θέση στον Κλειστό Στίβο στο South East Conference (SEC ) στο Texas των
Ηνωμένων Πολιτειών, με άλμα στο 1.90 μ. που είναι νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Γυναικών
και Παγκύπριο Ρεκόρ κάτω των 23, καθώς και Ρεκόρ Αγώνων και όριο για τους
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου (27/02-01/03/2014).
n 1η θέση στον Ανοικτό Στίβο στο Georgia Spec Towns National Team Invitational στην
Athens των Ηνωμένων Πολιτειών (11-12/04/2014 επιδ. 1.88 μ.).
n 1η θέση στον Κλειστό Στίβο στο UNM Ghery and Silver Athensτων Ηνωμένων
Πολιτειών.
n Invitational στo New Mexico των Ηνωμένων Πολιτειών (24-25/01/2014 1.88μ.).
n 1η θέση στον Κλειστό Στίβο στο Auburn Indoor Invitational στην Alabama των
Ηνωμένων Πολιτειών (18/01/2014 1.88 μ.).
n 1η θέση στο Georgia Invitation στην Athens των Ηνωμένων Πολιτειών (10/05/2014
επιδ.1.91).
n 4η θέση στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκόβης με άλμα στο 1.89 μ.

Στις 6 Οκτωβρίου του 1999 έγιναν τα εγκαίνια του νέου σταδίου ΓΣΠ,
σε μια πανηγυρική τελετή. Τα εγκαίνια έκαναν ο τότε Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α’. Η τελετή ολοκληρώθηκε με
φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΠΟΕΛ -Ομόνοιας. Δεκαπέντε χρόνια
μετά, το αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ είναι καμάρι όλης της Κύπρου και
στις εγκαταστάσεις των τριών γηπέδων του (ποδοσφαίρου, Εθνικό
Στάδιο Στίβου και βοηθητικού γηπέδου) γράφεται η σύγχρονη ιστορία του κυπριακού αθλητισμού.
Η τοποθεσία του νέου σταδίου είναι εξαίρετη, διότι σ’ αυτό έχουν
εύκολη πρόσβαση οι φίλαθλοι από όλη την Κύπρο και κοντά του καταλήγουν όλοι οι συγκοινωνιακοί κόμβοι. Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος των γηπέδων και η αρχιτεκτονική
δομή είναι θαυμάσια. Το όλο συγκρότημα
έχει όλες τις ανέσεις που έχουν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Στόχος ήταν το νέο στάδιο του ΓΣΠ να
έχει τη δυνατότητα ανάληψης μεγάλων διεθνών διοργανώσεων και ήδη το πετυχαίνει. Το στάδιο συγκαταλέγεται στις λίστες
όλων των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών στίβου και ποδοσφαίρου και δοκιμάστηκε με
επιτυχία σ’ αυτό του τον ρόλο. Στην πρώτη
του φάση το γήπεδο ποδοσφαίρου είχε
χωρητικότητα 25.000 θεατών, ο αριθμός
αυτός όμως μειώθηκε βάσει των κανονισμών ασφαλείας. Σύμφωνα
με το Guide to Safety at Sport Grounds, όπου προβλέπεται μέγιστος
επιτρεπόμενος χρόνος εκκένωσης ενός σταδίου τα 10 λεπτά και με
ροή 40 άτομα/λεπτό, το ΓΣΠ έχει μελετηθεί και έχει χρόνο εκκένωσης 5-6 λεπτά, χρόνος που γίνεται πλέον εισήγηση να υιοθετείται σε
σύγχρονα στάδια που θα αναλαμβάνουν μεγάλες διοργανώσεις.
Σήμερα το ποδοσφαιρικό Στάδιο του ΓΣΠ είναι το μοναδικό στην Κύπρο που διαθέτει άδεια από την UEFA για όλες τις βαθμίδες των επίσημων διοργανώσεών της (Champions League και Europa League).
Εξάλλου, πολύ σημαντική ήταν η προσθήκη του αθλητικού ξενώνα
Allegra GSP Sport Center, ο οποίος φιλοξενεί αθλητές και ομάδες
με όλες τις ανέσεις ενός καλού ξενοδοχείου. Ο ξενώνας λειτουργεί
από τον Νοέμβριο του 2009. Το Allegra είναι ένας μοναδικός χώρος,
ο οποίος συνδυάζει χώρους διαμονής, αθλητικές εγκαταστάσεις
για προπόνηση και ευπροσάρμοστες πολυλειτουργικές αίθουσες
για διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων. Κάθε χρόνο φιλοξενεί
δεκάδες αθλητικές αποστολές από την Κύπρο, την Ελλάδα και την
Ευρώπη.

Το στάδιο
συγκαταλέγεται
στις λίστες όλων
των ευρωπαϊκών
ομοσπονδιών
στίβου και
ποδοσφαίρου

5

ειδήσεις

OKTΩBPIOΣ 2014

Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Εισόδων
Εχει αρχίσει η εγκατάσταση στο Στάδιο ΓΣΠ,
η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος
ελέγχου εισόδων. Το εργο αποτελεί ένα από τα
μέτρα που εξαγγέλθηκαν από το ΔΣ του Συλλόγου για καταπολέμηση της βίας που έχει ως συνεπακόλουθο την μείωση των εσόδων του Συλλόγου. Επιπλέον αποτελεί υποχρέωση προς την
UEFA αφού για να μπορεί το Στάδιο να χρησιμοποιείται για αγώνες των Ομίλων Ευρωπαϊκών
διοργανώσεων, πρέπει να έχει εγκατεστημένο
ένα τέτοιο σύστημα με συγκεκριμένες μάλιστα
προδιαγραφές.
Με την διαδικασία ανοικτών προσφορών, επιλέγηκε η εταιρεία Fortress GB (εκπροσωπείται
από την Space Hellas Ltd με έδρα την Ελλάδα)
η οποία θεωρείται πρωτοπόρος σε αυτά τα συστήματα διεθνώς, με 127 γήπεδα παγκοσμίως,
μερικά τα οποία είναι το Emirates, το Wembley,
το City of Manchester, το Red Bull arena και
πολλά άλλα. Η Τεχνική αξιολόγηση των προσφορών έγινε από την Βρεττανική εταιρεία
Rightreal Ltd, η οποία έκανε ανάλογες αξιολογήσεις για δεκάδες άλλα γήπεδα, ενώ η Οικονομική αξιολόγηση από την MDA (Cyprus) Ltd.
Το σύστημα αποτελείται από το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, και το σύστημα ελέγχου εισόδων. Η προσφορά ανέρχεται στις € 680000
ευρώ ενώ επιπλέον τα κατασκευαστικά έργα
ανέρχονται σε € 70000 περίπου ανεβάζοντας
το τελικό κόστος του έργου στα € 750000
ευρώ. Το κόστος του έργου θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον ΓΣΠ.

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση
του Σταδίου – Από τα λόγια
στην πράξη
Οι εργασίες ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου και
αναμείνεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο
του 2014. Εχουν ήδη εγκατασταθεί σε πρώτη
φάση τα turnstiles στην Βόρεια και την Νότια
κερκίδα. Η δεύτερη φάση του έργου θα αρχίσει στις 27 Οκτωβρίου με την εγκατάσταση των
υπολοίπων turnstiles σε Δυτική και Ανατολική
κερκίδα, ενώ παράλληλα θα εγκατασταθεί και
ο κατάλληλος εξοπλισμός ελέγχου, καθώς και

οι καλωδιώσεις οπτικών ινών. Το σύστημα θα
λειτουργήσει δοκιμαστικά στον αγώνα ΑΠΟΕΛ
– Barcelona και υπολογίζεται να είναι πλήρως
λειτουργήσιμο πριν τα Χριστούγεννα.
Το σύστημα δεν έχει καμία σχέση με την επικείμενη λειτουργία του θεσμού της κάρτας φιλάθλου, αλλά έχει προληφθεί από την Fortress
GB η δυνατότητα στο σύστημα πρόσβασης
(Access System) για να δέχεται κάρτες σε
οποιαδήποτε μορφή με οποιαδήποτε στοιχεία.
Τα συστήματα που θα τοποθετηθούν στο ΓΣΠ
θα μπορούν να εξυπηρετούν με μεγαλύτερη ταχύτητα το κοινό, ενώ ο σωματικός έλεγχος από
την αστυνομία θα μεταφερθεί με την εφαρμογή
του νέου συστήματος εκτός γηπέδου σε αντίθεση με τη σημερινή κατάσταση.
Σημειώνεται πως το σύστημα ελέγχου εισιτηρίων θα δέχεται κάθε μορφή κάρτας εισόδου,
είτε σε πλαστική, είτε σε χάρτινη μορφή και ανεξαρτήτως του ποιος την εκδίδει (ομάδες, ΓΣΠ ή
άλλοι φορείς όταν πρόκειται για συναυλίες και
άλλες διοργανώσεις). Το σύστημα μπορεί να
ελέγχει αφενός το εισιτήριο του κάθε οπαδού
και αφετέρου την κάρτα φιλάθλου, όταν και
εφόσον εφαρμοστεί ο νόμος που προωθεί η
πολιτεία κατά της βίας στα γήπεδα.
Επιπλέον, θα εγκατασταθεί ολοκαίνουργιο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με
ειδικό λογισμικό ταυτοποίησης προσώπων.
Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου το Στάδιο
ΓΣΠ θα καταστεί πλήρως αδειοδοτημένο από
την UEFA, για αγώνες οποιουδήποτε επιπέδου.

Σεβασμός του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στο Στάδιο ΓΣΠ
Την ανάγκη να σέβονται όλοι οι φίλαθλοι το δικαίωμα των ατόμων με
αναπηρίες που χρησιμοποιούν αναπηρικό τροχοκάθισμα να μπορούν
να παρακολουθούν ανεμπόδιστα τους ποδοσφαιρικούς αγώνες,
υπογράμμισαν η Διεύθυνση του σταδίου ΓΣΠ, εκπρόσωποι της Οργάνωσης Παραπληγικών και του Συνδέσμου Μυοπαθών καθώς και των
ομάδων της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο δημοσιογραφικής
διάσκεψης στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΓΣΠ.
O Γενικός Διευθυντής του ΓΣΠ Φοίβος Κωνσταντινίδης υπογράμμισε
την ανάγκη για δημιουργία των σωστών συνθηκών στα στάδια για
τους ανθρώπους που έχουν κινησιακά προβλήματα. Είπε πως το
θέμα εγέρθηκε εντονότερα πριν μερικές μέρες όταν οι επιτηρητές
της νότιας κερκίδας του ΓΣΠ σε αγώνα του ΑΠΟΕΛ δεν επέτρεψαν
σε άτομο με τέτοια προβλήματα να εισέλθει στο γήπεδο, κρίνοντας
ότι αυτό θα ήταν επικίνδυνο για το άτομο αυτό.
Ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε πως στο ΓΣΠ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος που διαθέτει περίπου 25 θέσεις για τροχοκαθίσματα
και 60 θέσεις για συνοδούς και άλλους δικαιούχους, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να δίδεται το δικαίωμα στα άτομα με κινησιακά
προβλήματα να έχουν την ίδια πρόσβαση, με τις ίδιες διαδικασίες,
στους χώρους αυτούς όπως έχουν και τα άλλα άτομα. «Για αυτό τον
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λόγο θέλουμε να ζητήσουμε από τον κόσμο ο οποίος έρχεται στο
γήπεδο, επειδή το στάδιο διαθέτει σε όλες τις κερκίδες θέσεις για
αυτά τα άτομα, να σέβεται αυτά τα άτομα που έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους», επεσήμανε. Ο κ. Κωνσταντινίδης
είπε πως το ΓΣΠ έχει λάβει επαίνους από το CAFE (Kέντρο για την
Πρόσβαση στο Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη), που είναι ένας οργανισμός συνδεδεμένος με την ΟΥΕΦΑ, για τις προσβάσεις που έχει για
άτομα με αναπηρίες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Επίσης
κάλεσε και τις διοικήσεις των άλλων γηπέδων να προβούν σε ανάλογες προσπάθειες, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν, για
προώθηση του θέματος αυτού.

www.gsp.org.cy

εκδηλώσεις

Εκπαίδευση αδειούχων επιτηρητών
για εργασία στο Στάδιο ΓΣΠ
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Σταδίου ΓΣΠ,
εκπαίδευση αδειούχων επιτηρητών με θέμα
«Επιτήρηση εκδηλώσεων στο Στάδιο ΓΣΠ Εξοικείωση με τον χώρο». Έγινε ανάλυση του
εγχειριδίου επιτηρητών του ΓΣΠ, των διαδικασιών αγώνων στο Στάδιο και επεξήγηση για τα

σχέδια έκτκτης ανάγκης.
Η εκπαίδευση είχε διάρκεια 5 ωρών και την
παρακολούθησαν 186 άτομα. Η εκπαίδευση
απευθυνόταν σε όλους τους αδειούχους επιτηρητές οι οποίοι επιθυμούν να εργάζονται
στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο
Στάδιο ΓΣΠ

Συναυλία Βίσση-Ρέμου στο ΓΣΠ
Άννα Βίσση και Αντώνης Ρέμος παρουσίασαν,
στις 3 Σεπτεμβρίου 2014, στο στάδιο ΓΣΠ ένα
μοναδικό μουσικό show.
Με τη συναυλία στο στάδιο ΓΣΠ οι δύο καλλιτέχνες ολοκλήρωσαν τις καλοκαιρινές εμφανίσεις
τους σε Ελλάδα και Κύπρο.
Το μουσικό γεγονός ολοκληρώθηκε τις πρωινές
ώρες με την Άννα Βίσση και τον Αντώνη Ρέμο
να τα δίνουν όλα επί σκηνής μέχρι την τελευταία
στιγμή. Οι καλλιτέχνες μάγεψαν το κοινό τους με
την ενέργεια και τις επιτυχίες τους, χαρίζοντας
συγκινητικές στιγμές τις οποίες θα θυμούνται
όσοι βρέθηκαν στο ΓΣΠ για πολύ καιρό.
Οι καλλιτέχνες έδωσαν την ψυχή τους επάνω
στη σκηνή τραγουδώντας για περισσότερο
από τέσσερις ώρες κι «έγραψαν» το the end
υψώνοντας τη σημαία της Κύπρου. Η βραδιά
ήταν γεμάτη από συγκινητικές στιγμές, ανάμε-

σά τους και η αναφορά που έκανε ο Αντώνης
Ρέμος στον Αντώνη Βαρδή. Ο τραγουδιστής,
μιλώντας για τη μεγάλη απώλεια του ελληνικού πενταγράμμου, ξέσπασε σε κλάματα και
δεν μπόρεσε να συνεχίσει το τραγούδι. Το κοινό τον χειροκρότησε για να του δώσει δύναμη
να συνεχίσει.

Εικόνες από το παλιό ΓΣΠ
Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από το
παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται στο βιβλίο
«Κυπριακό Ποδόσφαιρο 1900-1960», του
δημοσιογράφου-αθλητικού συντάκτη και
μέλους του ΓΣΠ Γιώργου Μελετίου. Πολλές
από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται
στο βιβλίο δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ ξανά.
Με άδεια του συγγραφέα δημοσιεύουμε σε
κάθε τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου
κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.

Το γήπεδο αποτελούσε σημείο συγκέντρωσης όχι μόνο για τους
νεαρούς φανατικούς οπαδούς, αλλά και για όλη την υψηλή κοινωνία,
άνδρες και γυναίκες. Στη Λευκωσία η ομάδα του Τραστ είχε την
υποστήριξη πολλών οπαδών, οι οποίοι ανήκαν στην κοινωνική ελίτ.
Σε κάθε αγώνα που έδινε, τουλάχιστον εντός έδρας, το στάδιο ΓΣΠ
ήταν κατάμεστο. Οι επίσημοι, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία,
παρακολουθούσαν τους αγώνες καθήμενοι σε καρέκλες που
τοποθετούνταν γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. Η φωτογραφία είναι
από τη νίκη του Τραστ επί της Ανόρθωσης, με 5-0, στις 13 Μαΐου
1934. (Από τη σελίδα 46 του βιβλίου)

Σχολή Προπονητών Ποδοσφαίρου στο ΓΣΠ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο
πλαίσιο της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου
διοργανώνει, στο αθλητικό κέντρο του ΓΣΠ, από
τις 13 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014, νέα σειρά
μαθημάτων για την απόκτηση Διπλώματος Προπονητή UEFA C για Αναπτυξιακές Ηλικίες.
Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν :
1. Θεωρητικά μαθήματα:
Ποδοσφαιρική και προπονητική εκμάθηση για
τις ηλικίες 6 ετών μέχρι και 12 ετών, μέθοδοι

διδασκαλίας, κανόνες παιγνιδιού, παιδοψυχολογία, διατροφολογία, φυσική κατάσταση.
2. Πρακτικά μαθήματα:
Τεχνική, τεχνικές μέθοδοι διδασκαλίας.
3. Οι υποψήφιοι παρακάθονται σε:
Πρακτικές εξετάσεις & Γραπτές εξετάσεις
Τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι για
τα θεωρητικά μαθήματα το Συνεδριακό Κέντρο
του Σταδίου ΓΣΠ και τα πρακτικά μαθήματα το
στάδιο ΓΣΠ από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 17:00.

Στιγμιότυπο από τον επαναληπτικό τελικό κυπέλλου της περιόδου
1934-1935, μεταξύ Τραστ και ΑΠΟΕΛ, στις 25 Νοεμβρίου 1934.
Το Τραστ, με γκολ του Τάκη Τσίγκη, νίκησε με 1-0 και κατέκτησε το
κύπελλο. Ο αγώνας είχε διεξαχθεί Κυριακή στις 9:45 το πρωί, για
να μην επηρεαστεί η κίνηση στον Ιππόδρομο Λευκωσίας. (Από τη
σελίδα 59 του βιβλίου)

Άσκηση Αστυνομίας στο ΓΣΠ
Άσκηση της Αστυνομίας Κύπρου και συγκεκριμένα των αντιοχλαγωγικών ομάδων πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2014, στους χώρους του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ. Την
άσκηση παρακολούθησαν ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Ιωνάς Νικολάου, ο
αρχηγός της Αστυνομίας και οι επικεφαλής ασφάλειας αστυνόμευσης γηπέδων.
Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε ότι ομάδα εξαγριωμένων οπαδών επιχειρεί να εισέλθει
εντός του γηπέδου, παρά την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στην είσοδο της δυτικής κερκίδας του ΓΣΠ. Κατά τη διάρκεια της άσκησης παρουσιάστηκαν έξι σενάρια αντιμετώπισης και καταστολής των επεισοδίων.
Την άσκηση παρακολούθησε και κλιμάκιο της αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, το οποίο
συνέβαλε στην ετοιμασία των σεναρίων αντιμετώπισης βίας στα γήπεδα.
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ποδόσφαιρο

Οι Ευρωπαίοι… ΑΠΟΕΛ
και Απόλλωνας στο ΓΣΠ

Κύπρος - Ισραήλ

Με μοναδική παραφωνία το 2010, από το 2008 το
ποδοσφαιρικό στάδιο του ΓΣΠ συνεχίζει να φιλοξενεί
τους αγώνες των κυπριακών ομάδων για τους ομίλους του Champions League και του Europa League.
Μετά από δύο συνεχόμενες παρουσίες κυπριακών
ομάδων στους ομίλους του Champions League,
της Ανόρθωσης το 2008 και του ΑΠΟΕΛ το 2009,
το 2010 καμία κυπριακή ομάδα δεν είχε μπορέσει
να προκριθεί σε ομίλους. Όμως, από το 2011, η
παρουσία των κυπριακών ομάδων είναι συνεχής:
Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνας, ΑΕΛ, ΑΕΚ Λάρνακας.
Φέτος, τις υποχρεώσεις του στο ΓΣΠ άνοιξε ο
Απόλλωνας, στο Europa League, και μάλιστα με
νίκη επί της Ζυρίχης Ελβετίας, με 3-2. Στις 6 Νοεμβρίου ο Απόλλωνας θα παίξει στο ΓΣΠ με την Μενχενγκλάντμπαχ Γερμανίας και στις 11 Δεκεμβρίου
2014 θα παίξει με την Βιγιαρεάλ Ισπανίας.

Στις 10 Οκτωβρίου 2014 διεξήχθη
στο Στάδιο ΓΣΠ ο αγώνας μεταξύ
των Εθνικών Ομάδων Κύπρου και
Ισραήλ για τα προκριματικά του
Euro 2016.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι
αγώνες της Εθνικής Κύπρου, της
προκριματικής φάσης, θα διεξαχθούν στο ΓΣΠ, λόγω αύξησης από
την UEFA των προδιαγραφών για τα
γήπεδα του θεσμού σε επίπεδα ομίλων Champions League και Europa
League. Αυτή τη στιγμή το ΓΣΠ είναι το μοναδικό στάδιο της Κύπρου
που πληροί τις προϋποθέσεις διοργάνωσης τέτοιων αγώνων.

Το ΑΠΟΕΛ άρχισε τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, στο Champions League, με αγώνα εκτός
έδρας με την Μπαρτσελόνα και ακολούθως έπαιξε
με τον Άγιαξ Ολλανδίας στο ΓΣΠ, στις 27 Σεπτεμβρίου 2014. Ο επόμενος ευρωπαϊκός αγώνας στο ΓΣΠ
για το ΑΠΟΕΛ θα γίνει με την Παρί Σεν Ζερμέν, στις
21 Οκτωβρίου 2014. Θα ακολουθήσει ο αγώνας με
την Μπαρτσελόνα στις 25 Νοεμβρίου 2014.

Τιμητική Μαρίνου Σατσιά
Με δύο τέρματα του Ντε Βινσέντι το ΑΠΟΕΛ νίκησε στις 21 Ιουλίου 2014,
με 2-0, τον Εργοτέλη Κρήτης, σε φιλική συνάντηση προς τιμήν του Μαρίνου Σατσιά στο Στάδιο ΓΣΠ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΚΟΠ, μετά
από 19 χρόνια στα γήπεδα ως ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ αλλά και της
Εθνικής Ανδρών, ο Μαρίνος Σατσιάς αποφάσισε να εγκαταλείψει την
ενεργό δράση με το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2013-2014, σε
ηλικία 36 ετών.
Ο Σατσιάς ολοκλήρωσε την καριέρα του έχοντας 66 συμμετοχές στην
Εθνική Ανδρών, μερικές εκ των οποίων ως αρχηγός. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τίμησε τον Μαρίνο Σατσιά για την προσφορά του
στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αλλά και το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα.
Στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης που προηγήθηκε του φιλικού, το μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ Κώστας Στράτης παρέδωσε στον
Σατσιά τη φανέλα με το νούμερο 17
και το όνομά του ενώ, στο μπροστινό μέρος της φανέλας αναγραφόταν ο αριθμός «66», όσες και οι συμμετοχές του στην Εθνική Ανδρών.
Στον ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκε στην
πρώτη ομάδα το 1995 και στέφθηκε οκτώ φορές πρωταθλητής, έξι
φορές κυπελλούχος ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση οκτώ σούπερ καπ.

It’s time to play

it’s time to celebrate

it’s time
to score
Θέλετε κάτι διαφορετικό για το
πάρτι γενεθλίων του παιδιού σας;

Παιδικά πάρτι
στο Στάδιο ΓΣΠ

Τα γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ προσφέρονται για τη διοργάνωση παιδικών πάρτι. Τα παιδάκια μπορούν
να περάσουν υπέροχα συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με τη μουσική, τον χορό και φυσικά τα γλυκά τους!

Τηλεφωνήστε στο 22874050

